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Verslag bestuursvergadering cultuurraad p. 1 (van 3) 

verslag van de bestuursvergadering van 2 september 2020 

Aanwezig Robert Boelens, Yvan Schaght, Michel Coene, Pablo Smet, Chris Van Guyt, en Sofie Van 

Waes (cultuurbeleidscoördinator) 

Verontschuldigd Ludo Suy en Chantal Bobelijn (schepen van cultuur) 

Afwezig Sandra Bardyn en Peter Audenaert  

Notulist Chris Van Guyt 

Volgende vergadering woensdag 7 oktober 2020 om 20 uur in gemeenschapscentrum De Bijenkorf 

 

1. Goedkeuren verslag bestuursvergadering van 22 juni 2020 

Het verslag van 22 juni 2020 wordt goedgekeurd, op een paar typfouten na. 

2. Afspraken en te doen uit vorige vergadering 

zie https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing 

3. Subsidie voor sociaal-culturele projecten: aanvragen 

Davidsfonds Bassevelde - 15.08.2020 - fietstocht en bezoek museum Het Bolwerk IJzendijke Ontvankelijk 

Davidsfonds Bassevelde - 2020-2021 - 6 voorstellingen in CC De Herbakker Eeklo Ontvankelijk 

De formulieren van deze aanvragen vind je op Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing 

Weten alle verenigingen waar ze recht op hebben? 

Sofie stelt voor om een brochure te maken. Er kunnen concrete voorbeelden gemaakt worden. In de Belleman is 
misschien geen goed idee. Tijdens de Algemene Vergadering? 

4. Voorstel Davidsfonds Assenede om activiteiten te organiseren/faciliteren 

Davidsfonds Assenede wil, samen met andere verenigingen, activiteiten organiseren op zondagnamiddag. Ze 
zullen lokale artiesten uitnodigen en de activiteiten zullen doorgaan in de kerk. 

Op 11 oktober komt Koen De Wulf en in november D-Drix. 

We zullen hen antwoorden dat ze voor dit initiatief steun kunnen krijgen volgens het bestaande 
subsidiereglement. Ze kunnen per activiteit een subsidie aanvragen. Chris zal het antwoord sturen.  

Onze bemerkingen: 

- Moet dit noodzakelijk in de kerk? Kan dat ook in de Bijenkorf? Daar kunnen ongeveer 80 mensen zitten. 
- Deze activiteit zou ook in de andere deelgemeenten kunnen doorgaan. 

https://drive.google.com/file/d/1aQjk0eimqarmQhwQBGwRZsAnmG_ATStb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MfJ4QpQ7f0S6jZQYJn3jSJWrz0Ox5vpP?usp=sharing
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5. Inhoud voor de rubriek ‘Cultureel Nieuws’ in de Belleman 

In De Standaard verscheen het opiniestuk ‘De waarde van cultuur is niet alleen een percentage van het BBP’ van 
Dominique Willaert. We kunnen dit artikel niet in De Belleman laten verschijnen, maar wel op de Facebook-
pagina van de cultuurraad zetten. 

De activiteit van Davidsfonds Assenede verdient een plaats in De Belleman. 

6. Nieuws en mededelingen van de schepen van cultuur en/of de cultuurdienst 

 Stand van zaken uitgebrachte adviezen 

o advies cr 2020.07.21 - plaatsen van een sokkel aan galerij Pim De Rudder 

o advies cr 2020.07.21 - plaatsen van een standbeeld met de beeltenis van Pim De Rudder 

o advies cr 2020.07.21 - verplaatsen gedenksteen 17e eeuw naar nieuwe bib 

o advies cr 2020.07.21 - visienota 'Kunst in Assenede' 

o advies cr 2020.07.27 - aanpassing regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland + 
aanpassing regionaal reglement UiTPAS Meetjesland 

o advies cr 2020.07.27 - COVID-19-maatregelen voor cultuur in Assenede 

Sofie zal deze adviezen op het college brengen. 

 Komende vrijdag heeft Sofie overleg met haar collega’s en met Chantal. 

 Sofie zal de vraag 'Wat met het tapijt van Floris ende Blancefloer eenmaal het afgewerkt is?' op het college 
brengen. 

 Besteding/verdeling middelen noodfonds. Het noodfonds is er niet enkel voor verenigingen, ook voor 
individuelen. Eigenlijk voor iedereen die buiten de normale subsidies vallen. Er zijn al een aantal voorbeelden 
van hoe andere gemeenten het aanpakken. 

 Er zijn nog geen verdere stappen gezet voor de afsprakennota adviesraden. 

 Sofie zal een aantal kleinschalige activiteiten organiseren in De Bijenkorf. 

 Vanuit de stichting Pim de Rudder is de vraag gesteld aan Comeet wat er moet gebeuren met hun archief. Er 
zal een stagiaire aangesteld worden om het project aan te pakken. 

 De inventarisatie van het archief van het bezoekerscentrum in Boekhoute is raadpleegbaar bij de 
cultuurdienst. 

7. Rondvraag/varia 

• Door de andere werkregeling van Peter Audenaert kan hij er op woensdagavond niet meer bij zijn. 
Schuiven in de agenda is niet mogelijk voor de andere leden. Pablo zal Peter vragen of er andere 
mogelijkheden zijn: een andere woensdag in de maand of - als hij enkel permanentie heeft - vergaderen 
in de sporthal. 

• Assenede vertelt heeft nu een website. Op 13 november vertelling over het Lam Gods. 

• Er is een fotoboek gemaakt van de geschiedenis van Assenede. Op vraag van het Davidsfonds Assenede 
zal op 26 september een rondleiding georganiseerd worden. Volgens het protocol van gidsbeurten. 
Advies is om gidsbeurten te beperken tot 10 personen. Advies, geen verplichting. 

• Sofie kijkt na of de gemeente ons werkingsbudget gestort heeft. 

8. Kalender 

De kalender is onder voorbehoud dat er geen andere data zijn die mogelijk zijn voor Peter. 

woensdag 7 oktober om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf 
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woensdag 4 november om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf 

woensdag 2 december om 20 uur bestuursvergadering cultuurraad in De Bijenkorf 

 


